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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές
σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και
τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον
στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η πρόταση αποβλέπει στην προσαρμογή, αφενός, του ύψους των πόρων που διατίθενται για
τους στόχους «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία», που ορίζονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 και στο άρθρο 92 παράγραφοι 1 και
5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/20131, και, αφετέρου, της ετήσιας κατανομής των
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα VI στις αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί μετά την έκδοση του εν λόγω κανονισμού. Πρώτον, να προσαρμόσει τα ποσά
με βάση το αποτέλεσμα της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 92
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού· δεύτερον, να αποτυπώσει τις διάφορες μεταφορές
που αποφασίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 25, 93 και 94 του εν λόγω κανονισμού και οι
οποίες επηρεάζουν τα συνολικά ποσά ανά έτος· τρίτον, να συμπεριλάβει την αύξηση του
ειδικού κονδυλίου που αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων («ΠΑΝ») έως
το 2020 με συνολικό ποσό 1,2 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές, κονδύλιο το οποίο θα πρέπει να
συμπληρωθεί με τουλάχιστον 1,2 δισ. EUR από στοχοθετημένες επενδύσεις του ΕΚΤ· και
τέταρτον, να αποτυπώσει τη μεταβίβαση ορισμένων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για
το 2014 σε επόμενα έτη, λόγω της έγκρισης νέων προγραμμάτων μετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Τα αποτελέσματα της τεχνικής προσαρμογής και οι μεταφορές που αποφασίστηκαν
σύμφωνα με τα άρθρα 25, 93 και 94 του εν λόγω κανονισμού είχαν ήδη εξεταστεί στην
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1941 της Επιτροπής2.
Η πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος επρόκειτο να καταστεί για
πρώτη φορά επιλέξιμη για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής και δεν θα λάμβανε πλέον
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση από την 1 Ιανουαρίου 2017.
Αυτό είχε ήδη ρυθμιστεί στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1916 της Επιτροπής3.
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2135 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου
2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις
σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή
απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 338
της 13.12.2016, σ. 34).
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1941 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης 2014/190/ΕΕ η οποία ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων
ανά κράτος μέλος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», την ετήσια κατανομή των πόρων ανά
κράτος μέλος από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων»
μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα ποσά που πρόκειται να μεταφερθούν
από τα κονδύλια κάθε κράτους μέλους από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία για τη
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την ενίσχυση προς τους απόρους για την περίοδο 20142020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6909] (ΕΕ L 299 της 5.11.2016, σ. 61).
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1916 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2016, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης 2014/99/ΕΕ για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι
επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το
Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6820] (ΕΕ L 296
της 1.11.2016, σ. 15).
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Η διαδικασία της τεχνικής προσαρμογής βασίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1311/20134 του Συμβουλίου και εφαρμόζεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερα
δυσχερής κατάσταση των κρατών μελών που πλήττονται από την κρίση και να
επανεξεταστεί, το 2016, το συνολικό κονδύλιο για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση».
Το άρθρο 25 προβλέπει μηχανισμό για τη διαχείριση της τεχνικής συνδρομής για κράτη μέλη
με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες, δηλαδή τη μεταφορά μέρους της εν λόγω τεχνικής
συνδρομής σε τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το άρθρο 93 επιτρέπει τη μεταφορά πόρων μεταξύ κατηγοριών
περιφερειών, και το άρθρο 94 επιτρέπει τη μεταφορά πόρων μεταξύ στόχων.
•

Συνοχή με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση είναι το αποτέλεσμα των διατάξεων του άρθρου 92 παράγραφος 3
σχετικά με την επανεξέταση των χορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή την
περίοδο 2017-2020, των αποφάσεων για τη μεταφορά πόρων μεταξύ κατηγοριών και στόχων
με βάση τα άρθρα 93 και 94, της απόφασης σχετικά με την επέκταση της ΠΑΝ για τα έτη
2017 έως 2020, και της απόφασης για μεταφορά ορισμένων πιστώσεων ανάληψης
υποχρεώσεων του 2014 στα επόμενα έτη.
•

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρόταση είναι συνεπής με τις υπόλοιπες προτάσεις και πρωτοβουλίες που έχουν εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
2.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

Νομική βάση

Το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ορίζει ότι, το 2016, η
Επιτροπή, στην τεχνική προσαρμογή της για το έτος 2017 και σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, αναθεωρεί τις συνολικές χορηγήσεις στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για κάθε κράτος
μέλος για την περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στις
παραγράφους 1 έως 16 του παραρτήματος VII, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία.
Η εν λόγω επανεξέταση των συνολικών χορηγήσεων αντανακλά επίσης τα αποτελέσματα
μιας σειράς μεταφορών:
Το άρθρο 25 προβλέπει μηχανισμό για τη διαχείριση της τεχνικής συνδρομής για κράτη μέλη
με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες, δηλαδή τη μεταφορά μέρους της εν λόγω τεχνικής
συνδρομής σε τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το άρθρο 93 επιτρέπει τη μεταφορά πόρων μεταξύ κατηγοριών
περιφερειών, και το άρθρο 94 επιτρέπει τη μεταφορά πόρων μεταξύ στόχων.
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Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 884).
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Η επανεξέταση των συνολικών χορηγήσεων αντικατοπτρίζει επίσης την επέκταση της ΠΑΝ
για την περίοδο 2017-2020.
Τέλος, η αναθεωρημένη ετήσια κατανομή που παρατίθεται στο παράρτημα VI λαμβάνει
υπόψη την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου
σχετικά με τη μεταφορά ορισμένων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του 2014 στα
επόμενα έτη.
•

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας στον βαθμό που πρόκειται για
τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 92
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, της εφαρμογής των άρθρων 93 και 94
και της απόφασης για την επέκταση της ΠΑΝ για την περίοδο 2017 έως 2020.
•

Αναλογικότητα

Η πρόταση περιορίζεται στις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές.
•

Επιλογή του νομικού μέσου

Προτεινόμενο μέσο: τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού.
Η Επιτροπή εξέτασε το πεδίο χειρισμών που παρέχει το νομικό πλαίσιο, και θεωρεί αναγκαίο
να προτείνει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας
νομοθεσίας

Δεν διενεργήθηκε εκ των υστέρων αξιολόγηση ή έλεγχος καταλληλότητας της ισχύουσας
νομοθεσίας.
•

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με εξωτερικούς ενδιαφερομένους.
•

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Δεν υπήρξε ανάγκη για εξωτερική εμπειρογνωσία.
•

Εκτίμηση επιπτώσεων

Άνευ αντικειμένου.
•

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Δεν πρόκειται για πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της
καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).
•

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Υπάρχουν επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, οι οποίες προκύπτουν από το
θετικό καθαρό αποτέλεσμα ύψους 4 δισ. EUR (σε τιμές 2011) της τεχνικής προσαρμογής που
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 και στην απόφαση για την επέκταση της ΠΑΝ για
τα έτη 2017 έως 2020 κατά συνολικό ποσό 1,2 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές όσον αφορά το
ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί με τουλάχιστον 1,2 δισ.
EUR από στοχοθετημένες επενδύσεις του ΕΚΤ. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα δημιουργήσουν
επίσης ανάγκες για πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για τα έτη 2018 έως 2020.
Ως εκ τούτου, τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις
πληρωμών του τομέα 1B αυξάνονται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση προς το Συμβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2016) 311 final] σχετικά με την τεχνική προσαρμογή
του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ και
προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής. Δεδομένου ότι οι περισσότερες
πληρωμές που αφορούν την εν λόγω αύξηση της ανάληψης υποχρεώσεων αναμένεται ότι θα
πραγματοποιηθούν μετά το 2020, η αύξηση των ανώτατων ορίων πληρωμών παραμένει
περιορισμένη.
5.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων

Άνευ αντικειμένου.
•

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.
•

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Με βάση το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή όφειλε να
επανεξετάσει, το 2016, τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» της πολιτικής συνοχής για την
περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική
πράξη [παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] βάσει των πλέον πρόσφατων
διαθέσιμων στατιστικών και της σύγκρισης, για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε ανώτατα
όρια, μεταξύ του σωρευτικού ΑΕΠ που διαπιστώθηκε τα έτη 2014 και 2015 και του
σωρευτικού ΑΕΠ που εκτιμήθηκε το 2012. Τα κονδύλια προσαρμόζονταν κάθε φορά που
διαπιστωνόταν σωρευτική παρέκκλιση άνω του +/- 5 %. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, η επιλεξιμότητα για το Ταμείο Συνοχής επανεξετάστηκε και, σε περίπτωση που
ένα κράτος μέλος καθίσταται για πρώτη φορά επιλέξιμο για το Ταμείο Συνοχής, τα ποσά
αυτά θα πρέπει να προστίθενται στους πόρους που διατίθενται στο εν λόγω κράτος μέλος για
τα έτη 2017 έως 2020.
Η αξιολόγηση καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) για όλα τα κράτη μέλη, την επανεξέταση των κονδυλίων για την περίοδο 2017-2020 με
βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και με εφαρμογή της ίδιας μεθόδου
όπως για τον καθορισμό των αρχικών κονδυλίων που περιγράφονται στα σημεία 1 έως 16
του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
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β) για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε ανώτατα όρια (Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία,
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία), τη σύγκριση των
παρατηρούμενων επιπέδων του ΑΕΠ για το 2014 και το 2015 με τα επίπεδα που είχαν
προβλεφθεί το 2012 για τα εν λόγω δύο έτη·
γ) την επανεξέταση της επιλεξιμότητας για το Ταμείο Συνοχής, με βάση τα στοιχεία για το
κατά κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο 2012-2014 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27.
Η διαδικασία κατέληξε σε σωρευτική παρέκκλιση άνω του +/– 5 % μεταξύ των συνολικών
και των αναθεωρημένων χορηγήσεων στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την
Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τις
Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Η προσαρμογή των συγκεκριμένων πόρων είχε δημοσιευτεί στην ανακοίνωση προς
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2016) 311 final] σχετικά με την τεχνική
προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του
ΑΕΕ και προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής.
Η επανεξέταση της επιλεξιμότητας για το Ταμείο Συνοχής επέφερε την αλλαγή
επιλεξιμότητας σε μία περίπτωση, με αποτέλεσμα να καταστεί η Κύπρος πλήρως επιλέξιμη
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής το 2017-2020, κάτι που συνεπάγεται πρόσθετο ποσό
ύψους 19,4 εκατ. EUR.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή
έκανε δεκτή πρόταση την οποία υπέβαλε η Δανία για να μεταφέρει μέρος των πιστώσεών της
για τον στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» στον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση».
Τέλος, στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει την ΠΑΝ έως το 2020 με
ποσό ύψους 1,2 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές όσον αφορά το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ,
ποσό το οποίο κατανέμεται ως εξής: 500 εκατ. EUR το 2017 και, στη συνέχεια, 233,3 εκατ.
EUR ετησίως για την περίοδο 2018-2020.
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2017/0247 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές
σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και
τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον
στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 177,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής5,
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών6,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου7 θεσπίζει τους κοινούς και τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται για
τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013 του Συμβουλίου8 και το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή επανεξέτασε, το 2016, τα συνολικά κονδύλια όλων των
κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2017-2020.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013 και το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα της επανεξέτασης στο Συμβούλιο και το

5

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου.
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 884).
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο9. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, βάσει των πλέον
πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του +/– 5 %
μεταξύ των συνολικών και των αναθεωρημένων χορηγήσεων στο Βέλγιο, την Τσεχική
Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την
Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη
Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι, με βάση
τα αριθμητικά στοιχεία του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός της
(ΑΕΕ) για την περίοδο 2012-2014, η Κύπρος θα καταστεί πλήρως επιλέξιμη για
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής από την 1η Ιανουαρίου 2017.
(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013 και το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα
κονδύλια αυτών των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως, με την
προϋπόθεση ότι το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των προσαρμογών αυτών δεν
υπερβαίνει τα 4 δισ. EUR.

(5)

Η επανεξέταση, στον βαθμό που είχε αντίκτυπο στην ετήσια κατανομή των κονδυλίων
όσον αφορά τους συνολικούς πόρους ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και του στόχου «Ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία», καθώς και στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
(«ΠΑΝ»), τέθηκε σε εφαρμογή με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1941 της
Επιτροπής10.

(6)

Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα αυτών των προσαρμογών είναι να αυξηθούν οι
πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή κατά 4 δισ. EUR. Η εν λόγω
αύξηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το οποίο θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και η
κατανομή τους μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, των περιφερειών
μετάβασης, των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών, των κρατών μελών που
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών,
όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, θα
πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013, τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου («ΠΔΠ») για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
συνιστούν συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων, το οποίο θα
είναι διαθέσιμο πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη
2016 έως 2020 σχετικά με τους στόχους πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την

9

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Τεχνική
προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ και
προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής» [COM(2016) 311 της 30ής Ιουνίου 2016].
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1941 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης 2014/190/ΕΕ η οποία ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων
ανά κράτος μέλος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», την ετήσια κατανομή των πόρων ανά
κράτος μέλος από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων»
μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα ποσά που πρόκειται να μεταφερθούν
από τα κονδύλια κάθε κράτους μέλους από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία για τη
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την ενίσχυση προς τους απόρους για την περίοδο 20142020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6909] (ΕΕ L 299 της 5.11.2016, σ. 61).
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απασχόληση, και ιδίως την απασχόληση των νέων. Δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου11, ο περιορισμός των περιθωρίων που
παραμένουν κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων για τα έτη 2014 έως 2017 διαγράφηκε, γεγονός που καθιστά εφικτή την
επέκταση της ΠΑΝ έως το 2020 και την αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ
κατά 1,2 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2017-2020. Ως εκ τούτου, το
ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ που ορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 και στο
άρθρο 92 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.
(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση την οποία υπέβαλε η Δανία για να μεταφέρει μέρος
των πιστώσεών της για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» στον στόχο
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση». Αυτή η μεταφορά θα πρέπει να
αντανακλάται στην τροποποίηση των συνολικών διαθέσιμων πόρων για τον στόχο
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» στο άρθρο 92 παράγραφος 9 του εν λόγω
κανονισμού.

(10)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του
Συμβουλίου12 μετέφερε σε επόμενα έτη ποσό ύψους 11 216 187 326 EUR σε
τρέχουσες τιμές από τα προβλεπόμενα κονδύλια για τα διαρθρωτικά ταμεία και το
Ταμείο Συνοχής. Το ποσό των 9 446 050 652 EUR σε τρέχουσες τιμές από τα
προβλεπόμενα κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ποσό το οποίο δεν κατέστη δυνατό
να αναληφθεί το 2014 ούτε να μεταφερθεί στο 2015, μεταφέρθηκε σε επόμενα έτη. Η
εν λόγω μεταφορά θα πρέπει να αποτυπωθεί στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, στο οποίο ορίζεται η παγκόσμια ετήσια κατανομή των πιστώσεων
ανάληψης υποχρεώσεων για την περίοδο 2014 έως 2020.

(11)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που έχει η επέκταση των προγραμμάτων τα οποία
στηρίζουν την ΠΑΝ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(12)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:
1.

Το άρθρο 91 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται
σε 329 978 401 458 EUR σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που
παρουσιάζεται στο παράρτημα VI, εκ των οποίων 325 938 694 233 EUR είναι το

11

12

EL

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1).
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συνολικό ποσό πόρων που διατίθενται για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής,
και 4 039 707 225 EUR είναι το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την ΠΑΝ. Για
τον σκοπό του προγραμματισμού και τη συνακόλουθη ενσωμάτωση στον
προϋπολογισμό της Ένωσης, το ποσό των πόρων για οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.»
2.

Το άρθρο 92 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι πόροι για τον στόχο “Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση”
ανέρχονται στο 96,09 % των συνολικών πόρων (δηλ. συνολικά σε
317 103 114 309 EUR) και κατανέμονται ως εξής:
α) 48,64 % (δηλ. συνολικά 160 498 028 177 EUR) στις λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες·
β) 10,19 % (δηλ. συνολικά 33 621 675 154 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης·
γ) 15,43 % (δηλ. συνολικά 50 914 723 304 EUR) στις περισσότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες·
δ) 20,01 % (δηλ. συνολικά 66 029 882 135 EUR) στα κράτη μέλη που
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·
ε) 0,42 % (δηλ. συνολικά 1 378 882 914 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ
και για τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια
που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της Πράξης
προσχώρησης του 1994.»

β)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Οι πόροι για την ΠΑΝ ανέρχονται σε 4 039 707 225 EUR από το ειδικό
κονδύλιο που διατίθεται για την ΠΑΝ και τουλάχιστον σε 4 039 707 225 EUR
από στοχοθετημένες επενδύσεις του ΕΚΤ.»

γ)

Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«9. Οι πόροι για τον στόχο “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία” ανέρχονται στο
2,69 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 (δηλ. συνολικά σε
8 865 148 841 EUR).»

3.

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
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Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.4. Στόχοι
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις
1.7. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων
2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του
προϋπολογισμού που επηρεάζονται
3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες
3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα
3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση
3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις αλλαγές
σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς
και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
και τον στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
1.2.

Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ13
4 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη
04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
— Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
04 02 64 — Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
13 Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη
13 03 60 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Λιγότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση»
13 03 61 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφέρειες
μετάβασης — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
13 03 62 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περισσότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση»

13
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ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

13
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13 03 63 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Πρόσθετες
πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες — Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
13 03 64 01 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία
13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση»
1.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση.

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά
έργο/προπαρασκευαστική δράση14

νέα



δράση

μετά

από

πιλοτικό

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση

1.4.

Στόχοι

1.4.1.

Πολυετείς στρατηγικοί
πρόταση/πρωτοβουλία

στόχοι

της

Επιτροπής

τους

οποίους

αφορά

η

Άνευ αντικειμένου
1.4.2.

Ειδικοί στόχοι και δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ
Ειδικός στόχος αριθ.
Άνευ αντικειμένου
Σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ
Άνευ αντικειμένου

1.4.3.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά
τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Άνευ αντικειμένου
1.4.4.

Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Άνευ αντικειμένου
1.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.

Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών
Άνευ αντικειμένου

14
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Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
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1.5.2.

Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης
Άνευ αντικειμένου

1.5.3.

Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος
Άνευ αντικειμένου

1.5.4.

Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα
Άνευ αντικειμένου

1.6.

Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις
 Πρόταση/Πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας
–  Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από 1/1/2017 έως 31/12/2023
–  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2017 έως το 2020
 Πρόταση/Πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ
– και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή

1.7.

Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης15
 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή
–  από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της που
υπηρετεί στις αντιπροσωπείες της Ένωσης
–  από τους εκτελεστικούς οργανισμούς
 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη
 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:
–  σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει
–  σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)
–  στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
–  στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του
δημοσιονομικού κανονισμού
–  σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου
–  σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή
δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές
εγγυήσεις
–  σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους
οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
οι οποίοι προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

15

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό
κανονισμό
είναι
διαθέσιμες
στον
ιστότοπο
BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

EL
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–  σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην
ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη βασική πράξη.
–

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις
Άνευ αντικειμένου
2.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Άνευ αντικειμένου
2.2.

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί
Άνευ αντικειμένου

2.2.2.

Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί
Άνευ αντικειμένου

2.2.3.

Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου
επιπέδου κινδύνου σφάλματος
Άνευ αντικειμένου

2.3.

Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας
Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Άνευ αντικειμένου

EL
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

3.1.

Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του
προϋπολογισμού που επηρεάζονται
 Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού
Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του
προϋπολογισμού
Είδος
δαπάνης

Γραμμή του προϋπολογισμού
Τομέας του
πολυετούς
δημοσιονο
μικού
πλαισίου

Αριθμός
[Τομέας………………………...……………]

ΔΠ/
ΜΔΠ16

Συμμετοχή

χωρών
ΕΖΕΣ17

υποψηφίων
για ένταξη
χωρών18

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια
του άρθρου 21
παράγραφος 2
στοιχείο β) του
δημοσιονομικού
κανονισμού

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης —
Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
1
Έξυπνη
και
χωρίς
αποκλει
σμούς
ανάπτυξ
η

04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

ΜΔΠ

04 02 64 — Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
13 03 60 — Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —
Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις
στην
ανάπτυξη και την απασχόληση»
13 03 61 — Ευρωπαϊκό Ταμείο

16
17
18

EL

ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
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Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —
Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση»
13 03 62 — Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —
Περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
13 03 63 — Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —
Πρόσθετες πιστώσεις για τις εξόχως
απόκεντρες και αραιοκατοικημένες
περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
13 03 64 01 — Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία
13 04 60 — Ταμείο Συνοχής —
Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
 Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία
Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του
προϋπολογισμού
Είδος
δαπάνης

Γραμμή του προϋπολογισμού
Τομέας του
πολυετούς
δημοσιονο
μικού
πλαισίου

Αριθμός
[Τομέας………………………...……………]

[XX.YY.YY.YY]

EL
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ΔΠ/ ΜΔΠ

Συμμετοχή

χωρών
ΕΖΕΣ

υποψηφίων
για ένταξη
χωρών

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια
του άρθρου 21
παράγραφος 2
στοιχείο β) του
δημοσιονομικού
κανονισμού

ΝΑΙ/Ο
ΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧ
Ι

ΝΑΙ/Ο
ΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

EL

3.2.

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

Τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών, η προτεινόμενη τροποποίηση θα επιφέρει αλλαγές στον
τίτλο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020.
Πρώτον, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2017-2020 θα αυξηθούν κατά 5 841 600 033 EUR σε τρέχουσες τιμές. Από το συνολικό
ποσό, 14 200 000 000 EUR αντιπροσωπεύουν το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ.
Δεύτερον, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, οι πρόσθετες ανάγκες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες παραδοχές:

3.2.1.



Δεδομένου ότι η έγκριση των τροποποιημένων επιχειρησιακών προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2017, οι ανάγκες ετήσιας προχρηματοδότησης περιλαμβάνονται στην περίοδο 2018-2020.



Οι ενδιάμεσες πληρωμές που συνδέονται με τους πρόσθετους πόρους που προβλέπονται από το άρθρο 7 για τις τεχνικές
προσαρμογές εκτιμάται ότι ακολουθούν τον ρυθμό που διαπιστώθηκε στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού.



Οι ενδιάμεσες πληρωμές που συνδέονται με την επέκταση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν
ταχύτερο ρυθμό, δεδομένου ότι όλα τα διοικητικά εμπόδια έχουν πλέον αρθεί και η εφαρμογή τους στην πράξη συντελείται
ταχύτερα σε σχέση με άλλα ΕΔΕΤ.

Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες
σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (3 δεκαδικά ψηφία)

Αριθμός
1

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

ΓΔ: EMPL, REGIO

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

2014 2015 2016 2017

201819

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις
1β:
19

EL

Οικονομική,

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η προχρηματοδότηση αιτιολογείται (εκκαθαρίζεται) με τις δαπάνες για την ΠΑΝ που θα
δηλωθούν έως τις 31/12/2018.

19
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κοινωνική και εδαφική
συνοχή
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης,
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο,
Ταμείο
Συνοχής

04 02 60 — Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
—
Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
04 02 61 — Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
—
Περιφέρειες μετάβασης —
Στόχος «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»
04 02 62 — Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
—
Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»

237 320 881

242 067 299

246 908 645

251 846 817

978 143 642

251 466 089

256 495 412

261 625 320

266 857 826

1 036 444 647

87 329 881

89 076 479

90 858 008

92 675 169

359 939 537

500 000 000

233 333 333

233 333 333

233 333 333

1 200 000 000

237 320 880

242 067 299

246 908 645

251 846 645

978 143 642

251 466 089

256 495 411

261 625 320

266 857 826

1 036 444 646

04 02 64 — Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ)
13 03 60 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος

EL
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«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
13 03 61 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Περιφέρειες μετάβασης —
Στόχος «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»

87 329 881

89 076 479

90 858 009

92 675 168

359 939 537

-26 071 285

-26 592 711

-27 124 565

-27 667 056

-107 455 617

13 03 62 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
13 04 60 — Ταμείο Συνοχής
— Στόχος «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»

EL
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Πληρωμές

04 02 60 — Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
—
Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
04 02 61 — Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
—
Περιφέρειες μετάβασης —
Στόχος «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»

25 285 013

(2)

04 02 62 — Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
—
Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»

85 000 000

04 02 64 — Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ)

EL
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50 887 923

108 495 693

184 668 629

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 494

67 954 785

220 000 000

231 000 000

349 000 000

885 000 000

25 285 013

50 887 923

108 495 693

184 668 629

EL

13 03 60 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
13 03 61 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Περιφέρειες μετάβασης —
Στόχος «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 493

67 954 785

-2 777 728

-5 590 378

-11 918 977

-20 287 083

13 03 62 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
13 03 63 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Πρόσθετες πιστώσεις για τις
εξόχως
απόκεντρες
και
αραιοκατοικημένες

EL
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περιφέρειες
—
Στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση»
13 03 64 01 — Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
—
Ευρωπαϊκή
εδαφική
συνεργασία
13 04 60 — Ταμείο Συνοχής
— Στόχος «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το
κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων20
(3
)

Άνευ αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
για τις ΓΔ EMPL,

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=
1
+
1
α
+
3

1 626 162 41
6

1 382 019 00
1

1 404 992 71
5

1 428 425 90
1

Πληρωμές

=
2
+
2
α

85 000 000

339 985 361

472 479 242

863 846 276

REGIO

20
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5 841 600 033

1 761 310 878

Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση
έρευνα.
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+
3

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηματοδοτούμενων
από
προγραμμάτων

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(4)

0

Πληρωμές

(5)

0

(6)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωμές

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=4+6

0

0

0

0

0

0

0

0

=5+6

0

0

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηματοδοτούμενων
από
προγραμμάτων

EL

(4)

Πληρωμές

(5)

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(6)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=4+6

Πληρωμές

=5+6

0

0
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Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»
σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <…….>
 Ανθρώπινοι πόροι
 Άλλες διοικητικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ DG <…….>

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Πιστώσεις

(Σύνολο
πιστώσεων
ανάληψης υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N21

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
21
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Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Αναλήψεις υποχρεώσεων
Πληρωμές

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
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Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.2.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Να
προσδιοριστούν
οι στόχοι και τα
αποτελέσματα

Έτος
N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να
φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

Έτος
N+3

ΣΥΝΟΛΟ

Κόστ
ος

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Μέσο
κόστο
ς

Αριθ.

22

Αριθ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Είδος



Έτος
N+1

Κόστο
ς

Συνολι
κός
αριθμ
ός

Συνολικό
κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 123 ...
- Αποτέλεσμα
- Αποτέλεσμα
- Αποτέλεσμα
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...
- Αποτέλεσμα
Μερικό σύνολο για τον ειδικό
στόχο αριθ. 2

22

23
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Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που
θα κατασκευαστούν κ.λπ.)
Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…»
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

EL
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3.2.3.

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων
διοικητικού χαρακτήρα.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

πιστώσεων

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N24

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να
φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες διοικητικές
δαπάνες
Μερικό σύνολο για τον
ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 525
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα
Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις
πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ
και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη
διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών
περιορισμών.
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Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή
δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα
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3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων
πόρων.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων,
όπως εξηγείται κατωτέρω:
Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτ
ος
N+
3

Να
εγγραφ
ούν
όσα
έτη
απαιτο
ύνται,
ώστε
να
φαίνετ
αι η
διάρκει
α των
επιπτώ
σεων
(βλ.
σημείο
1.6)

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)
ΧΧ 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής)
XX 01 01 02 (αντιπροσωπεία της ΕΕ)
XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)
10 01 05 01 (άμεση έρευνα)
 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδες ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 26
XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό
κονδύλιο)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JPD στις
αντιπροσωπείες της ΕΕ)
XX 01 04 yy 27

– στην έδρα
– σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT — έμμεση έρευνα)
10 01 05 02 (AC, END, INT — άμεση έρευνα)
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να
προσδιοριστούν)
ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ στο οποίο έχει ήδη ανατεθεί η
διαχείριση της δράσης και/ή έχει αναδιαταχθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν
χρειαστεί, με πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της
ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

26
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AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός
εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JED = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπείες της
ΕΕ.
Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις
(πρώην γραμμές «BA»)
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Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:
Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Εξωτερικό προσωπικό

EL
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Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.4.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία
δημοσιονομικό πλαίσιο.

είναι

συμβατή

με

τον

ισχύον

πολυετές

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός και να προσδιοριστούν οι σχετικές γραμμές του
προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας
ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του
προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.2.5.

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.
– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται
παρακάτω:
Πιστώσεις σε εκατομμύρια EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N
Να
προσδιοριστεί
φορέας
συγχρηματοδότησης

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

Σύνολο

ο

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηματοδοτούμενων
πιστώσεων

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

3.3.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία
περιγράφονται κατωτέρω:


στους ιδίους πόρους



στα διάφορα έσοδα

έχει

τις

δημοσιονομικές

επιπτώσεις

που

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)
Γραμμή
εσόδων
προϋπολογισμού:
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του

Διαθέσιμες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονομικό
έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας28
Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται,
ώστε να φαίνεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά
πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα
είσπραξης.
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Άρθρο ………….

Ως προς τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του
προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

EL
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